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Z	ŻYCIA	PARAFII 

18 września 2012 roku na 
zaproszenie ks. Cezarego 
Królewicza do Lubania 
przybyła grupa kobiet         
z Koła Pań z przygranicz-
nej Parafii Ewangelickiej 
Ludwigsdorf.  

 

Wraz z Paniami przybył ks. 
Albrecht Naumann – pro-
boszcz Parafii Ewangelickich 
Zodel i Ludwigsdorf, który 
na rozpoczęcie spotkania 
prowadził modlitwę w lu-
bańskim kościele ewangelic-
kim Marii Panny.  

Dalsza część spotkania 
miała miejsce w Domu 
Parafialnym. Było ono 
kontynuacją wieloletniej 
tradycji takich spotkań 
odbywających się zarówno 
po polskiej jak i niemiec-
kiej stronie. Rozmawiano 
również o planach dalsze-
go zacieśnienia współpra-
cy pomiędzy parafiami. 

Koło Pań z Ludwigsdorf w Lubaniu 
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SŁOWO	DUSZPASTERZA 

Drodzy Parafianie 

Październik rozpoczynamy w tym roku wyjątkowo nie wszę-
dzie od dziękczynienia za tegoroczne plony, gdyż Dziękczyn-
ne Święto Żniw w liturgii wypada wyjątkowo w ostatnią nie-
dzielę września. Jedynie ze względów praktycznych w pierw-
szą niedzielę października nabożeństwa dziękczynne odpra-
wione zostaną w Bolesławcu i Görlitz. Po raz pierwszy zapro-
szenie do modlitwy ekumenicznej przyszło od organizatorów 
z Kopaczowa, gdzie odbędzie się ona 6 października.             
W pierwszych dniach października będą kontynuowane pra-
ce porządkowe na naszym cmentarzu parafialnym w Bogaty-
ni zapoczątkowane we wrześniu. Konfirmantki z naszej Para-
fii będą brały udział w realizacji projektu europejskiego po-
święconego historii kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku, który rozpoczął się ofi-
cjalnie w dniach 18-20 września w Morawie koło Strzegomia. 11 października zainaugu-
rujemy Godzinę Biblijną w Zgorzelcu mając nadzieję, że wpisze się ona na stałe do ka-
lendarza parafialnego. Będzie to już trzecie miejsce po Lubaniu i Bolesławcu, gdzie bę-
dziemy chcieli raz w miesiącu spotykać się, aby poznawać Słowo Boże. Zapraszam na tę 
pierwszą Godzinę Biblijną w Zgorzelcu jak najszersze grono naszych Parafian i ich Ro-
dzin na godzinę 17:00, nie tylko mieszkańców Zgorzelca, do dawnej kaplicy przy ulicy 
Sienkiewicza 13, gdzie kiedyś odprawialiśmy nasze nabożeństwa zanim przenieśliśmy 
się do kościoła w Görlitz. 

Godziny Biblijne odbędą się również w Lubaniu i Bolesławcu 30 października tuż przed 
Świętem Reformacji. Natomiast na 28 października zaplanowaliśmy Szkółkę Niedzielną 
w Lubaniu. Tego samego dnia po nabożeństwie w Lubaniu odbędzie się tradycyjne spo-
tkanie parafialne. W październiku będą kontynuowane spotkania dla osób zaintereso-
wanych naszym kościołem. W październikowym wydaniu Biuletynu Parafialnego znaj-
dziemy stałe rubryki relacjonujące wydarzenia z życia Parafii, poznamy kolejną sylwetkę 
ewangelika – posła Ziemi Cieszyńskiej do Sejmu, w Kąciku Teologicznym przybliżamy 
postać Marii Panny w biblijnym rozumieniu teologii ewangelickiej, w nowym cyklu Mo-
dlitwa drukujemy tekst Modlitwy Porannej. Na koniec oprócz ogłoszeń i porządku na-
bożeństw przybliżamy kościół ewangelicki św. Trójcy w Warszawie. W październiku      
w Międzyzdrojach na Pomorzu odbędzie się jesienna sesja Synodu naszej Diecezji. Paź-
dziernik zakończymy, jak co roku, nabożeństwami z okazji Święta Reformacji. Ich do-
kładne godziny podane zostaną do wiadomości w bieżących ogłoszeniach parafialnych. 

Zapraszam i zachęcam do dalszej aktywności i angażowania się w życie naszej Parafii 
ciesząc się jednocześnie na nasze zaplanowane spotkania w październiku. 

Wasz Duszpasterz 

ks. Cezary Królewicz 

Lubań 1.10.2012 
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Modlitwa poranna 
 

O Boże wielki! wysławiam Cię w dniu 

dzisiejszym, w dniu pamiątki zmart-

wychwstania Chrystusa Pana, Syna Twojego 

umiłowanego. Pełne jest niebo, pełna ziemia, 

morze i świat cały miłosierdzia Twego, którego 

nikt pojąć i godnie wypowiedzieć nie może. Tyś 

mię grzesznego w łasce Swojej poratował; Ty 

przyjmujesz i obdarzasz laską tych, którzy się 

do Ciebie nawracają, odpuszczasz grzechy, od-

wracasz Swój gniew sprawiedliwy od tych, 

którzy się, przed Tobą korzą, i poprzedzasz 

wszelkie sprawy nasze miłosierdziem Twoim. Miłosierdzie Twoje sprawiło, że 

mnie nieprzyjaciele nie pohańbili, ani grzechy w potępienie mnie nie pogrążyły. 

Tyś mię ratował z niebezpieczeństwa, które mi zewsząd groziło i gdziekolwiek 

noga moja stąpała, wszędy koło mnie było i jest jeszcze ustawiczne miłosierdzie 

Twoje. Niechaj więc będzie pochwalone najświętsze imię Twoje za tę wszelką 

łaskę na wieki wieków! Raczże mi jej i nadal udzielać, Boże mój! a jako się lituje 

ojciec nad dziatkami swoimi, tak Ty, mój Ojcze niebieski, zmiłuj się nade mną i 

nad wszystkimi, którzy żyją w bojaźni Twojej. 

 

Święty, wszechmogący Panie! wspomóż mnie i wszystkich, którzy dziś słuchać 

będą zwiastowania prawdy Bożej; daj, aby ją do serc przyjęli i według niej żyli. 

Pobłogosław i oświeć duchem Twoim wszystkich kaznodziei, aby świętą 

Ewangelię czysto i bez fałszu opowiadali. 

 

O święty, wszechmogący Panie! dopomóż wszystkim, dopomóż zborowi Two-

jemu, dopomóż ubogim i bogatym, rodzicom, wdowom, sierotom, strapionym, 

chorym, umierającym i daj, by dzień dzisiejszy pokrzepił ich i umocnił. 

Wysłuchaj nas Boże dobrotliwy, dla Syna Twego, Jezusa Chrystusa. Amen. 

MODLITWA 
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DOKUMENT 

APEL	KOŚCIOŁÓW	W	POLSCE	O	OCHRONĘ	STWORZENIA 
 

Drodzy Bracia i Siostry! 
Kierujemy do Was ekumeniczny list, który jest apelem i prośbą o zachowanie 
stworzenia jako dzieła Bożego. 
Stwórca zaprasza człowieka do współpracy w trosce o swoje dzieło, służące 
wszystkim żywym istotom. Każda chrześcijańska tradycja podaje przykłady 
wybitnych ludzi, którzy z miłością traktowali całe Boże stworzenie. Niestety, 
nie zawsze jesteśmy wierni temu wezwaniu. 
Produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się świa-
tem z plas
ku. Oślepienie żądzą zysku sprawia, że czyste strumienie zamienia-

my w trujące ścieki, a bujne lasy i łany zboża w jałową i pustą ziemią, zaś cuda 
natury w zwały betonu. Żyjemy tak jakbyśmy byli ostatnim pokoleniem, które 
zamieszkuje Ziemię. 
 
Ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicz-

nej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który 

zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem. 

 
Wielu chrześcijan na całym świecie angażuje się w konkretne programy służą-
ce ochronie Bożego stworzenia. Do najbardziej znanych należą projekty zarzą-
dzania budynkami w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej,   
a także zmniejszenia produkcji odpadów, odzysku surowców, kompostowania 
itp.  
Bracia i Siostry, trzeba propagować tę wrażliwość! Ufamy, że nasz apel spowo-
duje, że ludzie wierzący wpłyną na swoje otoczenie, by zlikwidować szkodliwe 
działania, takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bezmyślne zaśmiecanie ulic, 
dróg i pól. 
Nasz apel kierujemy także do władz państwowych i samorządowych. 
Wyrażamy troskę w kwes
i prywatyzacji i komercjalizacji zasobów wody           

i przestrzeni publicznej.  
Zachęcamy do kształtowania takiej polityki społecznej, która promuje 
bezpieczne przetwarzanie i utylizację trujących odpadów. Wzywamy przede 
wszystkim do:  
• redukcji odpadów miejskich, odzyskiwania i utylizacji wysypisk śmieci, 

oczyszczania powietrza, wody i gleby;  
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 • ochrony lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych skarbów 
przyrody, do odtwarzania ekosystemów;  

• stosowania technologii ekologicznych w przetwarzaniu i konserwacji 
żywności oraz produkcji opakowań;  

• opracowania umów międzynarodowych dotyczących sprawiedliwego 
wykorzystywania zasobów morskich, które nie doprowadzą do 
zachwiania równowagi ekologicznej.  

Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego Bóg obja-
wił, że przezwycięża wszelkie zepsucie i śmierć. Chrześcijanin jest wezwany do 
ukazania swej wiary w Boga, Stwórcę i Pana wszechświata przez swe czyny. 
Świat potrzebuje takiego świadectwa nie tylko tych nielicznych, zaangażowa-
nych w ochronę środowiska, ale wszystkich uczniów Chrystusa.  
 

Nasze wspólne działania winny wyrażać prawdę o potrzebie roztropnego         

i umiarkowanego postępowania we wszystkim, co jest związane z naszym 

środowiskiem. Mądra asceza wyraża się unikaniem nadmiernej konsumpcji, 

odpowiedzialnym korzystaniem z dóbr naturalnych oraz rezygnacją z produ-

kowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań. Jednym z jej 

przejawów jest coraz bardziej zapominany post, który jako samoograniczanie 

własnych pożądań, staje się narzędziem duchowej przemiany i pomocy po-

trzebującym. Zlecone nam przez Stwórcę zadanie panowania nad rzeczami 

służy temu, aby nie zapanowały one nad nami.  

 
Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze. Pomyślmy o tym, że my i całe 
stworzenie jesteśmy powołani  do życia w rzeczywistości opisanej w ostatniej 
księdze Biblii jako „nowe niebiosa i nowa ziemia” (Ap 21,1). Dlatego codziennie 
dokonujmy odpowiedzialnych wyborów oszczędzających energię i zasoby ziemi 
oraz szanujmy wszystko, co żyje. Nawet niewielkie, ale konsekwentne działania 
przyniosą ogromny skutek w ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy    
w pierwszej księdze Pisma Świętego, „Bóg uczynił bardzo dobre” (por. Rdz 
1,31). 
 
Podpisali zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie 
Ekumenicznej:  

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP 
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP 
Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP 
Kościół Polskokatolicki w RP 
Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP 
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KĄCIK	TEOLOGICZNY 

     Maria Panna 
Maria Panna, Matka naszego Pana należy 
do grona świętych, ponieważ należała do 
Kościoła trwając razem z apostołami na 
modlitwie i łamaniu chleba.  

Luterańskie symbole wiary nazywają ją: 
"...czystą, świętą Dziewicą...", "... najgod-

niejszą najwyższej czci" (dignissima amplis-
simis honoribus) ze wszystkich kobiet na 
ziemi. Kościół luterański uznając uchwały 
pierwszych 7 soborów ekumenicznych, 
zgodnie z uchwałą III Soboru w Efezie z r. 
431 uznajemy, że Maria Panna jest Matką 
Bożą, Bogurodzicą (Theotokos, Dei Geni-
trix), ponieważ urodziła wcielonego Boga, 
Jezusa Chrystusa - Boga i Człowieka w jed-
nej Osobie.  

(Marcin Luter w Małym Katechizmie: "Wierzę, że Jezus Chrystus prawdziwy Bóg 

z Ojca w wieczności zrodzony, a zarazem prawdziwy Człowiek z Marii Panny 

narodzony jest moim Panem").  Jednak Artykuły Szmalkaldzkie nauczają: "... nie 

potrzebujemy wzywania świętych, chociażby nawet była to rzecz cenna, jednak 

jest to rzeczą bardzo zgubną. Chociaż aniołowie w niebie, a święci na ziemi,       

a może także i w niebie, modlą się za nas (jak zresztą i Chrystus czyni), to jednak 

z tego nie wynika, iż mamy aniołów i świętych wzywać, uwielbiać i czynić jako 

patronów i orędowników ...(....) Jest to bowiem bałwochwalstwo, gdyż taki za-

szczyt przyznawać należy jedynie Bogu." (Artykuły Szmalkaldzkie, cz. II,25-26). 

  

Dlatego Kościół Ewangelicko - Augsburski modli się tylko i wyłącznie do Boga   
w Trójcy Świętej Jedynego (I przykazanie: "Jam jest Pan, Bóg twój. Nie będziesz 

miał innych bogów obok Mnie"). Jeden jest tylko Orędownik - Jezus Chrystus, 
który wraz z Duchem Świętym przyczynia się za nami u Ojca. 
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Etyka	i	rynek 

W 
raz z upadkiem totalitarnego 
systemu komunistycznego        

w Europie Środkowej i Wschodniej,       
w tym ciężko doświadczonym przez 
historię XX wieku regionie pojawiły się 
demokracja, państwo prawa i gospo-
darka rynkowa. Zmiana systemu niesie 
ze sobą dla wielu ludzi decydujące 
zmiany. Często są to zmiany tak po-
ważne, iż wiele osób nie jest w stanie 
im podołać. Winę za codzienne kłopoty 
i niedogodności przypisuje się wtedy 
często nowemu porządkowi, a w szcze-
gólności nowemu ustrojowi gospodar-
czemu, który przez wielu odbierany 
jest jako twardy, niesprawiedliwy i nie-
moralny kapitalizm. 

T 
en, kto mówi o rynku, pada prawie 
automatycznie ofiarą społecznego 

myślenia w kategoriach schematów. 
Skojarzenia, jakie wywołuje ten temat, 
są jasne: rynek to instytucja chłodnej 
kalkulacji, czystego myślenia w katego-
riach efektywności i egoistycznego 
działania.  

G 
ospodarka rynkowa potrzebuje 
przesłanek etycznych dla swojego 

działania i zdolności rozwoju. Wśród 
wielu założeń ciekawymi wydają się 
być etyka uczciwego kupca i poszano-
wanie własności. Reguły gry rynkowej 
oparte na zasadach etycznych obniżają 
znacznie koszty transakcji. Skutkiem 
tego jest m.in. pogłębiony podział pra-
cy na rynku. 

T 
am, gdzie nie ma norm nieformal-
nych lub gdzie te normy nie osią-

gnęły wystarczającej jakości, trudno 
będzie rozwinąć system wolnorynko-
wy. Można przyjąć, że brak postępu     
w krajach rozwijających się wynika nie 
tylko z samej biedy. Etyczne podstawy 
społeczeństwa w warunkach gospodar-
ki rynkowej odgrywają decydującą ro-
lę. 

W 
 rozwiniętych społeczeństwach 
rynkowych powstaje rodzaj 

pewnego przymusu moralnego postę-
powania dla tych, którzy pragną utrzy-
mać się trwale na rynku. Polega to na 
stałej współpracy w prowadzonych 
transakcjach. Istotna jest reputacja 
uczestników rynku. 

J 
ednak nie tylko rynek skazany jest   
w swoim funkcjonowaniu na prze-

słanki etyczne, ale również poszczegól-
ne jednostki. Podstawowa droga do 
sukcesu gospodarki wolnorynkowej 
prowadzi do zmiany przekonań jed-
nostki. Musi być to powiązane z etyką 
odpowiedzialności. Odpowiedzialna 
jednostka jest filarem sieci powiązań 
na rynku. Jest wartością, która powin-
na być doceniona i pielęgnowana. Po-
wstaje jednak pytanie skąd biorą się 
odpowiedzialne jednostki ?  

B 
ezpośrednia odpowiedzialność 
jednostki przed Bogiem akcento-

wana przez ewangelicyzm z pewnością 
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dopomaga w kreowaniu jednostek 
odpowiedzialnych za swoje myślenie     
i działanie. Swoją silną motywację do 
bycia odpowiedzialnym jednostka 
czerpie z religii. 

M 
yślenie i działanie w katego-
riach ekonomicznych człowieka 

żyjącego Bożym Słowem pozostaje 
także pod wpływem treści z Niego pły-
nących. Bezpośrednia odpowiedzial-
ność przed Bogiem rozciąga się na całe 
życie, w tym także na sferę działalności 
gospodarczej. 

N 
ie sposób przecenić w procesie 
kształtowania jednostek odpo-

wiedzialnych roli edukacji. Jak wiele 
pokoleń otrzymało wyjaśnienie siód-
mego przykazania w ujęciu Lutra: Po-

winniśmy Boga bać się i miłować Go, 

abyśmy pieniędzy lub mienia bliźniego 

nie zabierali ani fałszywym towarem 

lub handlem ich sobie nie przywłasz-

czali , ale do ulepszenia i zachowania 

jego mienia i pożywienia mu pomagali. 
Młody człowiek otrzymuje na lekcjach 
nauczania kościelnego proste wyja-
śnienie podstawowych zasad postępo-
wania. Są one silnie powiązane z oso-
bistą odpowiedzialnością przed Bo-
giem. 

R 
ównocześnie wyjaśnienie dziewią-
tego przykazania może dopomóc 

kształtowaniu zachowań odpowie-
dzialnych. Abyśmy na dziedzictwo lub 

dom bliźniego nie nastawali ani pod 

pozorem prawa sobie nie przywłasz-

czali, ale mu do utrzymania ich pomoc-

ni i usłużni byli.  

T 
rzeba przypomnieć, że sumienna 
praca nie tylko służy pomnażaniu 

dóbr materialnych, lecz także ma 
wpływ na ukształtowanie osobowości   
i świadczy o naszym stosunku do ludzi 
i do Boga. Sumienna praca zapewnia 
błogosławieństwo Boże, wzbogaca 
charakter, daje wewnętrzne zadowole-
nie, chroni przed lekkomyślnym postę-
powaniem, umożliwia pomaganie in-
nym. 

J 
ednostka odpowiedzialna ma na 
uwadze słowa z pierwszego listu do 

Tymoteusza: Albowiem korzeniem 

wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; 

niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi 

wiary i uwikłali się sami w przeróżne 

cierpienia. (1 Tm 6,10). Dziewiąte przy-
kazanie jest najlepszą zasadą ochrony 
własności, tak istotnej w budowaniu 
gospodarki wolnorynkowej. 

M 
yślę, że odpowiedzią na pytanie 
jak budować gospodarkę wol-

norynkową w naszym kraju, jest odwo-
łanie się do sprawdzonych wzorów. 
Stworzenie takich warunków, w któ-
rych rynek nie będzie pozbawiany za-
sad. Oparcie postępowania przedsię-
biorców na zasadzie szanowanego 
kupca. Porządek gospodarczy opierają-
cy się na wysoko rozwiniętych wolnych 
rynkach jest skazany dla utrzymania 
swej sprawności na precyzję, punktual-
ność i spolegliwość, na dotrzymywanie 
obietnic, terminów i warunków jako-
ściowych. 

P 
ojęcia "w dobrej wierze", 
"szanowany kupiec", "wszyscy 
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sprawiedliwi" chciałoby się, aby zago-
ściły na dobre nie tylko w prawodaw-
stwie, ale także w praktyce życia go-
spodarczego. W świetle tak rozumia-
nych pojęć rynku i etyki interesujące 
są zapisy konstytucyjne mówiące        
o podstawie ustroju gospodarczego 
naszego kraju. W artykule 20 Konsty-
tucji czytamy mianowicie o społecznej 
gospodarce rynkowej. Z kolei pream-
buła Konstytucji zawiera interesujący 
zapis o zasadzie pomocniczości. Oba 
te zapisy stwarzają szansę na to, że 
etyka w gospodarce zajmie właściwe 
miejsce. Wszak wszystko ma się dziać, 

jak czytamy w preambule Konstytucji, 
w poczuciu odpowiedzialności przed 

Bogiem. 

R 
ynek i etyka są ze sobą związane. 
Rynek pozbawiony wartości 

etycznych nie ma prawa bytu ani roz-
woju. Stojąc na gruncie Bożego Słowa 
znajdujemy szereg zachęt do postępo-
wania odpowiedzialnego jako jed-
nostki i jako Kościół. Wykorzystajmy 
tę możliwość, jaką mamy każdego 
dnia. 

 

                             ks. Cezary Królewicz 

Wybory do rady parafialnej 
2 września 2012 roku w Lubaniu bezpośrednio po niedzielnym nabożeństwie 
odbyły się wybory do rady parafialnej. Wybory prowadził ks. Cezary Królewicz. 
W skład nowej rady parafialnej weszły osoby, które do tej pory zasiadały już    
w lubańskiej radzie. Nowo wybrana Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Lubaniu będzie więc kontynuować prace podjęte w poprzed-
niej kadencji w tym samym składzie. Tryb formalny wymaga jeszcze zatwier-
dzenia wyborów przez radę diecezjalną oraz wprowadzenia rady w urzędowa-
nie. Do tego czasu pracuje wciąż stara rada. 

Spotkanie grupy roboczej 

10 września 2012 roku w Lubaniu na zaproszeni ks. Cezarego Królewicza odby-
ło się spotkanie grupy roboczej mające na celu wsparcie planowanego remon-
tu kościoła parafialnego w Lubaniu. Przedstawiciele instytucji chcących wes-
przeć konieczny remont wraz z inżynierami i ekspertami budowlanymi dokona-
li przeglądu dokumentacji oraz ocenili na miejscu stan obiektu. Podjęto sto-
sowne decyzje, które mają przybliżyć czas realizacji od dawna potrzebnych 
prac remontowych. 

Z	ŻYCIA	PARAFII 
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Z	ŻYCIA	PARAFII 

Spotkanie Kościołów w Bad Muskau 

 
22 września 2012 roku w Bad Muskau położonym tuż przy gra-

nicy z Polską odbyło się kolejne spotkanie kościołów ewange-

lickich z Polski i Niemiec.  

Licznie przybyli uczestnicy na co dzień związani z lokalnymi parafiami ewangelic-
kimi z terenu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Pol-
sce oraz Okręgu Kościelnego Görlitz, spotkali się zgodnie z wieloletnią tradycją. 
Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz obu Kościołów, władz samorzą-
dowych z obu krajów, chóry kościelne, przedstawiciele instytucji kościelnych 
oraz liczne grono wiernych. Specjalnie przygotowany program rozpoczął się od 
nabożeństwa w czasie którego kazanie wygłosił ks. Biskup Ryszard Bogusz           
z Wrocławia – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.  
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Po nabożeństwie i posiłku można było zapoznać się z działalnością obu Kościo-
łów, poszczególnych Parafii i instytucji związanych z Kościołem. Odbył się mecz 
piłki ręcznej zwycięski dla gospodarzy. Zorganizowano spacer po parku Pückle-
ra oraz zwiedzanie zamku. W kościele można było znaleźć miejsce wyciszenia    
i modlitwy oraz włączyć się do śpiewu pieśni z Taize. W specjalnym namiocie 
oprócz nabożeństwa, występu chóru Kantorki ze Schleife/Slepo w pięknych 
strojach łużyckich odbył się koncert chórów z Polski i Niemiec.  

W spotkaniu aktywnie uczestniczyło ok. 20 osób z Parafii Ewangelickiej w Luba-
niu prezentując się wspólnie z partnerską Parafią Ewangelicką ze Schleife. Lu-
bańska Parafia przygotowała wystawę poświęconą partnerstwu Lubania             
i Schleife, a lubańskie Parafianki oferowały na specjalnym stanowisku bigos 
mający promować polską kuchnię. Parafia Ewangelicka z Lubania zorganizowa-
ła też wspólny wyjazd jednym autobusem do Bad Muskau z Parafią Ewangelic-
ką Ludwigsdorf. Zakończeniem spotkania była modlitwa zwierzchników Kościo-
łów oraz udzielenie błogosławieństwa na podróż do domów. Zaplanowano 
również następne spotkanie partnerskie Kościołów na rok 2013 zapraszając do 
Jawora na 21 września. 
                                                                                                         ks. Cezary Królewicz 
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Spotkanie partnerskie Bad Muskau 2012 
Kazanie Biskupa ks. bp Ryszarda Bogusza  

wygłoszone w Bad Muskau  

Bracia i siostry. 
Z wielką radością przybyliśmy tu do Bad Muskau, aby,  po raz kolejny spotkać 
się z sobą,  i aby wzmacniać więzy partnerstwa między naszymi Kościołami po 
obu stronach granicy. 
 
Tematem tegorocznego spotkania jest „Budowanie mostów”.  
Wzdłuż Odry i Nysy łużyckiej jest wiele mostów, o różnych konstrukcjach: stalo-
wych i betonowych. Jedno jest pewne, każdy most unieść musi duży ciężar, dla-
tego musi być solidny o dobrych podporach. Przechodzą po nich ludzie, przejeż-
dżają samochody. Historia naszych narodów uzmysławia nam jednak, że przez 
długi czas nie można było przez nie swobodnie przechodzić, a dla niektórych 
były one wręcz zamknięte. 
 
Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości. Jesteśmy sobie bliżsi i bardziej znani,        
a Kościoły nasze żyją od lat w dobrosąsiedzkim partnerstwie. 
Nasze Kościoły zawsze stały w pierwszym szeregu tych, którzy poszukiwali moż-
liwości pojednania pomiędzy narodami. Tak było w przeszłości, gdy po tragedii 
drugiej wojny światowej, należało nawiązywać ponowne linie relacji pomiędzy 
zranionymi narodami, tak jest i teraz, gdy przeszliśmy od uprzedzeń i poczucia 
zranienia do procesu przebaczenia, przyjaźni i budowania nowych mostów, tym 
razem pomiędzy ludzkimi sercami. „stare przeminęło, oto wszystko stało się 

nowe”. 

2 Kor. 5:17-20 

 
17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stwo-

rzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 

18. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą 

przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, 

19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, 

nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo po-

jednania. 

20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas 

Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. 
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Dzisiejszy tekst biblijny, mówi o nowym stworzeniu, o pojednaniu między ludź-
mi i pojednaniu pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Jednym słowem tekst ten mó-
wi o naszej przeszłości, teraźniejszości  i przyszłości. 
 
Dzisiaj wszyscy bolejemy nad tym, co miało miejsce w przeszłości, bolejemy nad 
każdą wojną, która toczy się na świecie, bolejemy nad losem milionów cywilnej 
ludności, która zawsze najbardziej odczuwa skutki wojny. 
 
Ale patrząc na przeszłość, żyjąc w teraźniejszości, całe swoje siły i wizje skupić 
powinniśmy na przyszłości, a w niej mieć przed oczyma Jezusa Chrystusa. Tylko 
On może nieomylnie wskazać nam kierunek naszej pielgrzymki i jej ostateczny 
cel. 
 
Dla prawdziwego chrześcijaństwa najbardziej charakterystycznym jest, że w ży-
ciu duchowym wierzącego, osoba Jezusa wysuwa się na pierwszy plan. On jest 
najważniejszy! Jego ofiara  zdecydowała o naszym zbawieniu. 
Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i po-
wierzył nam słowo pojednania. 
 
Problem pojednania Polaków i Niemców po II wojnie światowej, miał i to w spo-
sób zasadny, także wymiar teologiczny; pojednanie bowiem jest centralnym 
tematem chrześcijańskiego zwiastowania i egzystencji chrześcijańskiej.  
Nasze pokolenie otrzymało szansę pokojowego kształtowania bieżących i przy-
szłych stosunków polsko-niemieckich. 
 
Kiedy dziś słyszymy słowa Apostoła: Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo 
sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: 
Pojednajcie się z Bogiem. Rozumiemy je, jako nakaz apostolski skierowany do 
nas współczesnych, by pojednać się z Bogiem. Tylko takie pojednanie może pro-
wadzić do pojednania z drugim człowiekiem.  I choć niejednokrotnie przypomi-
namy sobie chwile trudne, bolesne, chwile cierpienia i rozpaczy, to jednak Bóg 
zawsze dodawał nam sił, abyśmy mogli je przeżyć. Jawią się też przed nami licz-
ne dobrodziejstwa, których doświadczyliśmy, a za które należy Bogu stale 
dziękować.  Bo mamy za co. Choćby za dzisiejszy dzień, który najlepiej świadczy 
o naszej służbie pojednania, współpracy i pokoju. Dzień, w którym wraz               
z apostołem możemy wyznać: „stare przeminęło, oto wszystko stało się 
nowe”. Nie zapominając więc o tragicznej przeszłości, musimy żyć dla przyszło-
ści, a wtedy Bóg obdarzał nas będzie wszystkim, co potrzebne jest do życia, 
przede wszystkim swoim błogosławieństwem. 
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Bracia i siostry. 
Są na świecie ludzie, którzy szerzą bardzo pesymistyczny pogląd, że era chrześci-
jańska już się skończyła, że skończyło się chrześcijaństwo, które należy do prze-
szłości.  Mówią oni, że chrześcijaństwo straciło swą atrakcyjną siłę i że liczba 
chrześcijan stale procentowo maleje. 
Są to fakty, na które nie wolno przymykać oczu i udawać, że u nas wszystko jest 
w porządku. 
Należy na nie zwrócić baczną uwagę, by obudzić z duchowej drzemki wszystkich 
wyznawców Chrystusa, którzy praktykują dzisiaj chrześcijaństwo bardziej kultu-
rowo niż ideowo, bardziej społecznie niż religijnie. 
Zważmy, że ci, którzy głoszą pesymistyczne poglądy o zmierzchu chrześcijań-
stwa, łączą to smutne zjawisko z upadkiem kultury i cywilizacji, z upadkiem au-
torytetów, ale jednocześnie nie mogą wskazać postaci godniejszej od Jezusa 
Chrystusa. 
Czy przyszłość Jezusa jest rzeczywiście zachwiana? W świetle Biblii, która jest 
księgą natchnioną przez Ducha Świętego, ostateczne zwycięstwo Jezusa jest 
oczywiste. Do Niego wszak należy przyszłość: „Jam jest Alfa i Omega, początek 

i koniec” (Obj.21,6). Jego zwycięstwo będzie połączone z sądem ostatecznym. 
Będzie to równoznaczne z ostatecznym zwycięstwem dobra na ziemi. 
Chrześcijaństwo, ta najpiękniejsza z religii ludzkich przyniosła ideały nieznane 
innym religiom. Uczyła tolerancji i równości, nie czyniąc różnicy między rasami    
i narodowościami, między wolnymi i niewolnikami, uczyła dobroci czynnej, wza-
jemnej, nakazując szukać Boga w  bliźnim.  
To są wartości, których nie wolno nam utracić. A pomóc nam może w tym tylko 
powrót do źródeł, powrót do nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest dro-
ga Kościoła, to jest droga chrześcijaństwa. 
Jak długo Kościół będzie stał na straży wartości, które niesie z sobą Ewangelia, 
tak długo będzie wzrastał. Jeśli te wartości zacznie tracić, zacznie też umierać. 
 
Bracia i siostry. 
Nieprzemijające znaczenie Jezusa Chrystusa polega na tym, że przynosi On świa-
tu radosną wieść, że Bóg nas miłuje miłością pełną poświęcenia. Miłość Boża 
objawiona w Jezusie Chrystusie jest mocą, która nas uzdalnia do braterskiego 
współżycia i budowania mostów przyjaźni i partnerstwa, mostów, które są sym-
bolem pokoju między narodami. 
A On, Jezus Chrystus pozostaje zawsze taki sam od wieków: pełen miłości, do-
broci, solidarności i miłosierdzia. Tylko On może być naszą tarczą i obroną. 
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki”.        
                                                                                     ks. bp Ryszard Bogusz 
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Spotkanie w Bogatyni 
6 września 2012 roku w Bogatyni po raz czwarty z inicjatywy Brac-

twa Ziemi Bogatyńskiej odbyło się spotkanie przedwojennych i po-

wojennych mieszkańców dzisiejszej Bogatyni czyli dawnego Rei-

chenau.  

Rozpoczęło się ono 
od nabożeństwa 
ekumenicznego w 
dawnym kościele 
ewangelickim Apo-
stołów Piotra i Paw-
ła, dziś służącemu 
kościołowi rzym-
skokatolickiemu. 
Nabożeństwo pro-
wadzili księża rzym-
skokatoliccy: ks. 
dziekan Jan Żak i ks. 
Kazimierz Pracow-
nik. Do liturgii za-
proszony został również ks. Cezary Królewicz z Parafii Ewangelickiej w Lubaniu, 
na co dzień sprawujący opiekę duszpasterską wśród bogatyńskich ewangeli-
ków. Wygłosił on kazanie mówiące o potrzebie naśladowania Jezusa Chrystusa 
– „pon
fex maximus” – jako mostu łączącego ludzi różnych narodów, ras i kul-
tur oraz łączącego człowieka z Bogiem. W części modlitewnej ks. Królewicz 
dziękował Bogu za dar pokoju dzięki któremu obie Parafie tj. rzymskokatolicka  
i ewangelicka w Bogatyni mogą dziś współistnieć w dobrym ekumenicznym 
sąsiedztwie. Po nabożeństwie ekumenicznym wszyscy jego uczestnicy przeszli 
procesjonalnie do sąsiadującej z kościołem Kaplicy Ewangelickiej. W kaplicy ks. 
Królewicz omówił jej niełatwą powojenną historię oraz współczesność. Poinfor-
mował o napadzie rabunkowym na Kaplicę Ewangelicką, który miał miejsce na 
przełomie maja i czerwca 2012 roku pozbawiając częściowo jej wyposażenia      
i powodując zgorszenie wiernych oraz opinii publicznej. Zaprosił też wszystkich 
do modlitwy o pomyślną pokojową przyszłość kończąc ją modlitwą Pańską Oj-

cze nasz. 

Z	ŻYCIA	PARAFII 



17  

 

Ruszył projekt Heimatkirchen 
 
W dniach 18-20 września 2012 roku w Morawie koło Strzegomia ruszył projekt 
wspierany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Heimatkirchen. Dotyczy on 
historii kościoła ewangelickiego na Dolnym Śląsku. Realizowany jest m.in. przez 
naszą lubańską parafię ewangelicką. Biorą w nim udział lubańskie konfirmantki, 
ks. Cezary Królewicz oraz Barbara Stępień z grupą uczniów. Projekt ma przyczy-
nić się do lepszego poznania często mało znanej współczesnemu młodemu po-
koleniu historii kościoła ewangelickiego na terenie Dolnego Śląska. Dzieci i mło-
dzież będą pracować w grupach, a wyniki ich prac zaprezentowane zostaną 15 
grudnia 2012 roku na podsumowaniu projektu w Lubaniu. 

 W Kaplicy Ewangelic-
kiej głos zabrał też ks. 
dziekan Jan Żak poru-
szony kolejnym napa-
dem na tę kaplicę. 
Spotkanie modlitew-
ne w Kaplicy Ewange-
lickiej w Bogatyni za-
kończyło się błogosła-
wieństwem udzielo-
nym zgromadzonym 
przez ks. Cezarego 
Królewicza. Po nim 
księża oraz uczestnicy 
spotkania zwiedzili 
cmentarz ewangelicki przy kaplicy. Dalsza część spotkania oraz rozmowy konty-
nuowane były przy posiłku w restauracji Jubilat. Obecni byli również przedsta-
wiciele władz miasta, goście z Niemiec i media. Staraniem prezesa Bractwa Zie-
mi Bogatyńskiej Wojciecha Kujawskiego pojawiły się nowe różne inicjatywy ma-
jące pomóc Parafii Ewangelickiej w zachowaniu kaplicy i cmentarza ewangelic-
kiego    w Bogatyni położonych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 40a. Brac-
two Ziemi Bogatyńskiej zaplanowało już na rok przyszły kolejne takie spotkanie. 

                                                                                                         ks. Cezary Królewicz 
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SYLWETKI	EWANGELIKÓW 

Ukończył studia z zakresu socjologii na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. W 1981 był zatrud-
niony w Pracowni Badań Społeczno-
Zawodowych Zarządu Regionu Podbeskidzie 
NSZZ "Solidarność". Od początku lat 90. pra-
cował w urzędzie miejskim w Ustroniu, do-
chodząc do stanowiska naczelnika Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Kryzysowych. 

 

W wyborach samorządowych w 2006 i w 2010 z ramienia Pla+ormy Obywatel-

skiej był wybierany w skład rady powiatu cieszyńskiego. 28 stycznia 2008 został 
przez radnych powołany na urząd starosty tego powiatu w miejsce Mirosława 
Kożdonia. Utrzymał to stanowisko również po wyborach samorządowych          
w 2010. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski jako 
kandydat z listy PO, otrzymując 13 334 głosy w okręgu bielskim. 

Jako uczeń wiślańskiego liceum osiągał sukcesy w narciarstwie biegowym i roz-
grywkach szachowych. Od lat 90. związany z samorządem. 

Z rąk kapituły nagrody „Euro Gmina Euro Partner 2009/2010” otrzymał tytuł 
Starosty Roku województwa śląskiego. Czesław Gluza pełni obecnie funkcje: 
członka Rady Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego od 2012 roku, przewodni-
czącego Rady Społecznej Szpitala Śląskiego w Cieszynie, członka Rady Społecz-
nej Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka              
w Ustroniu, przewodniczącego Rady Społecznej Cieszyńskiego Pogotowia Ra-
tunkowego, przewodniczącego Pla+ormy Obywatelskiej RP w Powiecie Cieszyń-

skim, członka Rady Regionalnej i Krajowej PO RP. 

                                                                                Opracował: ks. Cezary Królewicz 

Czesław	Gluza 

ur. 11 czerwca 1956 w Wiśle) – polski poli-

tyk, urzędnik samorządowy, poseł na Sejm 

VII kadencji wybrany z list Pla�ormy Obywa-

telskiej. Członek Komisji Sprawiedliwości       

i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia.       

W latach 2008–2011 starosta cieszyński. 
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 OGŁOSZENIA	PARAFIALNE 

1. 7.10.2012 w Bolesławcu o 9:00 nabożeństwo Dziękczynnego Święta 
Żniw. 

2. 7.10.2012 w Görlitz o 13:30 nabożeństwo Dziękczynnego Święta Żniw. 

3. Lekcje religii, nauka konfirmacyjna i spotkania młodzieży odbywają się 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

4. 11.10.2012 w Zgorzelcu o 17:00 odbędzie się po raz pierwszy Godzina 
Biblijna. 

5. Synod Diecezji Wrocławskiej obradować będzie w Międzyzdrojach     
w dniach 19-21.10.2012r. 

6. Szkółka Niedzielna odbędzie się 28.10.2012 w Lubaniu w czasie nabo-
żeństwa. 

7. 30.10.2012 o 15:00 w Bolesławcu Godzina Biblijna. 

8. 30.10.2012 o 17:00 w Lubaniu Godzina Biblijna. 

9. 31.10.2012 nabożeństwa z okazji Święta Reformacji zgodnie z bieżący-
mi ogłoszeniami parafialnymi. 

10. 4.11.2012 o 10:00 w Görlitz w kościele ewangelickim apostołów Piotra   
i Pawła odbędzie się kolejne nabożeństwo polsko-niemieckie Parafii 
Ewangelickich Śródmieścia Görlitz oraz Lubania. 

11. Do nabycia jest książka Pisma etyczne ks. Marcina Lutra wydana w serii 
Biblioteki Klasyki Ewangelickiej. Osoby zainteresowane mogą się zgła-
szać do kancelarii parafialnej. 

12. W Parafii do nabycia jest książka poświęcona Kościołom Ewangelickim 
na Dolnym Śląsku. 

13. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 
9:00-12:00 z wyjątkiem dni świątecznych i wolnych od pracy. W spra-
wach pilnych poza ustalonymi godzinami. 
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					PORZĄDEK	NABOŻEŃSTW 

Jezus	mówi:	Pójdźcie	do	mnie	wszyscy,		którzy	jesteście	spracowani	 
i	obciążeni,	a	Ja	wam	dam	ukojenie!	 
																																																																																						Ewangelia	św.	Mateusza	18,20 

Lepszy	jest	dzień	w	przedsionkach	Twoich,	niż	gdzie	indziej	tysiąc.	 

																																																																												Psalm	84,11a 

Październik 2012 

Dzień Miejsce Godzina Nabożeństwa 

7.10.2012 
18. NIEDZIELA 

PO TRÓJCY ŚW. 
  

Bolesławiec 9:00  
       Nabożeństwa ze Spowie -                 
       dzią i Komunią Świętą 

Lubań 11:00  
       Nabożeństwa ze Spowie- 
       dzią i Komunią Świętą 

Görlitz 13:30 Nabożeństwa Słowa Bożego 

14.10.2012 
19. NIEDZIELA 

PO TRÓJCY ŚW. 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Bogatynia 13:00  
Nabożeństwa ze Spowie-
dzią i Komunią Świętą 

21.10.2012 
20. NIEDZIELA 

PO TRÓJCY ŚW. 
Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

  
28.10.2012 

21. NIEDZIELA 
PO TRÓJCY ŚW. 

  

Bolesławiec 9:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Lubań 11:00 Nabożeństwo Słowa Bożego 

Görlitz 13:30  
  Nabożeństwa ze Spowie- 
  dzią i Komunią Świętą 

NABOŻEŃSTWA ODBYWAJĄ SIĘ: 

w Lubaniu Aleja Kombatantów 1 w każdą  niedzielę mc-a 11.00 

w Bolesławcu ul. Komuny Paryskiej 8 w każdą I i III niedzielę mc-a  9.00 

w Görlitz bei der Peterskirche w każdą I i III niedzielę mc-a 13.30 

w Bogatyni Ul. Marii Skłodowskiej- 
Curie 40a 

w każdą II i IV niedzielę mc-a  9.00 

                                                                                                                                            Godz. 

		ZAPRASZAMY	NA	NASZE	NABOŻEŃSTWA 
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KOŚCIOŁY	W	POLSCE 

Kościół ewangelicki Świętej Trójcy  
w Warszawie 

Pozwolenie na budowę świątyni, o które warszawscy ewangelicy wystąpili         
z inicjatywy Piotra Teppera, król Stanisław August Poniatowski wydał 15 stycz-
nia 1777 roku. Wkrótce rozpisano konkurs na projekt świątyni, i choć wygrał 
go Dominik Merlini, to sam król wskazał na projektanta Szymona Bogumiła 
Zuga. Plac pod budowę przy współczesnych 
placu Małachowskiego przekazali sami lute-
ranie. Budowa kościoła rozpoczęła się 24 
kwietnia 1777 roku, natomiast kamień wę-
gielny położono i poświęcono 4 maja 1778 
roku w miejscu, gdzie z czasem miał stanąć 
ołtarz. Symboliczną cegłę położył poseł ro-
syjski O0o Stackelberg, a srebrną kielnię       

z wygrawerowaną datą podał mu Szymon 
Bogumił Zug. Budowa toczyła się bardzo 
szybko, 2 lipca 1779 roku na szczycie latarni 
umocowano krzyż, a 8 lipca 1779 roku zło-
żono pod nim pamiątkowe dokumenty.  
Prace budowlane zakończyły się w 1781 ro-
ku, a oficjalnego otwarcia i poświęcenia dokonano 30 grudnia 1781 roku. Inau-
guracja rozpoczęła się o godzinie 9, a wiernych do świątyni wprowadził pierw-
szy pastor zboru ks. Teofil (Bogumił) Ringeltaube. Jak podają dokumenty z tam-
tych czasów: Kiedy stanęli przed drzwiami kościoła zamilkły dzwony. Starszy 
wydziału budowlanego, Stubenrauch, oddał klucz prezesowi kolegium, Groello-
wi, ten zaś przekazał go rządcy kościoła, Franciszkowi Weberowi 
(dotychczasowemu dozorcy przy budowie),    z odpowiednią przestrogą: "Klucz 
ten doręczam wam w imieniu zboru, abyście używali go na żądanie Pasterzy 
zboru tego przy otwieraniu drzwi tej świątyni, podczas nabożeństw i takowe 
zamykali wedle udzielonych wam pisemnych instrukcji". Weber otworzył po-
dwoje kościoła. 
Świątynia była najwyższym obiektem Warszawy w XVIII wieku, w 1794 roku 
ruchy wojsk podczas insurekcji kościuszkowskiej z jej latarni obserwowali ofice-
rowie Tadeusza Kościuszki. Kościół znany był też ze znakomitej akustyki,            
a w 1825 roku koncertował w nim nawet Fryderyk Chopin.  
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W latach 80. XX wieku krzyż wieńczący kopułę świątyni został wybrany punk-
tem bazowym dla mających wówczas miejsce pomiarów Warszawy, przygoto-
wywanych przez Williama Lindleya w związku z budową filtrów oraz wodocią-
gów. Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto zdobienie kościoła witrażami,     
w 1901 roku zamontowano oświetlenie gazowe, a w 1902 roku zmodernizowa-
no organy. W 1917 roku niemieccy okupanci zdewastowali świątynię zdejmując 
dzwony i miedzianą blachę, straty zostały zrewaloryzowane dopiero w okresie 
międzywojennym. 8 maja 1932 odbyły się uroczystości 150-lecia poświęcenia 
kościoła, w których brał udział także prezydent Polski, Ignacy Mościcki.  
Świątynia uległa znacznym zniszczeniom już podczas kampanii wrześniowej, 
gdy 16 września 1939 roku od bomb zapalających kościół stanął w płomie-
niach. Później wielu księży z parafii został aresztowanych i zamordowanych,     
w tym ówczesny proboszcz parafii bp Juliusz Bursche. Nabożeństwa do 1942 
roku odbywały się w kościele garnizonowym przy Puławskiej, jednak ten został 
przejęty przez okupantów. Po powstaniu warszawskim ze świątyni pozostały 
jedynie wypalone mury. Decyzja o odbudowie świątyni zapadła już w 1945 ro-
ku z inicjatywy ks. Zygmunta Michelisa, mgra Konstantego Potockiego oraz inż. 
Henryka Martensa, a plany odbudowy opracowali architekci Teodor Bursche, 
Stanisław Hempel oraz Marian Bernadzki, zostały one zatwierdzone przez Biuro 
Odbudowy Stolicy. Prace rozpoczęły się w 1947 roku, jednak w 1951 roku od-
budowywany gmach został przejęty przez państwo z przeznaczeniem na salę 
koncertową. Kościół zwrócono jednak parafii w 1956 roku. 18 listopada 1956 
roku w niewykończonych jeszcze wnętrzach odbyło się pierwsze nabożeństwo, 
prace wykończeniowe trwały zaś do 1958 roku.  
Odbudowany kościół został poświęcony 22 czerwca 1958 roku, czego dokonał 
ks. Zygmunt Michelis w obecności zwierzchnika kościoła ewangelicko-
augsburskiego w Polsce, ks. bpa Karola Kotuli oraz zwierzchnika kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego w Niemczech, ks. bpa Hansa Lilje. Uroczystość ta była 
wielkim wydarzeniem ekumenicznym, na którym stawiło się około stu duchow-
nych luterańskich z całego świata. Mimo zakończenia prac trwało dalsze wypo-
sażanie wnętrz świątyni.  (cd. str. 24) 
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Konferencja księży w Lubaniu 
19 września 2012 roku w Lubaniu odbyła się diecezjalna 
konferencja księży. Rozpoczęła się ona modlitwą w kościele 
parafialnym Marii Panny, którą prowadził ks. Dawid Men-
drok z Wrocławia. Obrady toczyły się w Domu Parafialnym. 
Księża zajmowali się bieżącymi sprawami Diecezji Wro-
cławskiej oraz Kościoła w Polsce. Konferencję prowadził 
Ksiądz Biskup Ryszard Bogusz – zwierzchnik Diecezji Wro-
cławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 

Z	ŻYCIA	PARAFII 
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